
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 26 maart 2017 om 9.30 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jet Roetman
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Willem en Gerjan

Zingen voor de dienst:
NLB 562: 1, 2 ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
NLB 575: 1, 2 ‘Jezus, leven van mijn leven’   

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied 280: 1, 4 en 5
1. De vreugde voert ons naar dit huis
 waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
 God roept zijn Naam over ons uit
 en wekt in ons het lied.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
 de hemel open gaat,
 waar Gij ons met uw eng’len troost,
 waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
 uw Naam, die met ons gaat
 en heilig ons hier met uw licht,
 uw voorbedachte raad.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 131: 1, 2 en 3
1. O Heer, er is geen trots in mij,
 ik houd mijn hart van hoogmoed vrij,
 ik zoek niet met een waanwijs oog
 naar wat te groot is en te hoog.

2. Heb ik mijn ziel niet naar uw wil
 gevoegd in vrede, mild en stil,
 zoals het pas gespeende kind
 troost in zijn moeders armen vindt ?



3. Gespeend en toch getroost, zo laat
 mijn ziel zich leiden door Gods raad.
 Hoop, Israël, op God den Heer,
 rust bij Hem nu en immermeer.

Wetslezing: Romeinen 13: 1-7
1. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag 
dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld. 2. Wie zich 
tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen een instelling van God, en wie dat 
doet roept over zichzelf zijn veroordeling af. 3. Wie doet wat goed is heeft van 
de gezagsdragers niets te vrezen, alleen wie doet wat slecht is. U wilt niets van 
de overheid te vrezen hebben? Doe dan wat goed is en ze zal u prijzen, 4. want 
ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer u doet wat 
slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het  zwaard  niet voor niets, want ze 
staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te 
geven, toont ze Gods toorn. 5. U moet haar gezag dus erkennen, en niet alleen 
uit angst voor Gods toorn, maar ook omwille van uw geweten. 6. Daarom betaalt 
u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. 7. Geef iedereen 
wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan 
wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie 
eerbied toekomt.

Zingen Lied 994: 1 en 2
1. Voor hen die ons regeren,
 de hoofden van het land,
 bidden wij God de Here
 om ootmoed en verstand,
 dat zij bewaren hecht en recht
 al de getuigenissen,
 die ons zijn aangezegd.

2. De sterken, die bewaken
 de wegen met hun woord:
 dat zij ook zullen dragen
 de zwakken in de poort,
 want hoofd en lichaam zijn in pijn
 en niemand wordt behouden,
 als dié verlaten zijn!

Gebed

Schriftlezing: Marcus 14: 43-65
43. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de twaalf, in 
gezelschap van een met  zwaarden  en  knuppels  bewapende bende, die door de 
hogepriesters,  schriftgeleerden  en oudsten was gestuurd. 44. Met hen had zijn 



verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus, die is het. 
Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.’ 45. Toen hij 
eraan kwam, liep hij recht op  Jezus  af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem. 46. Ze grepen 
hem vast en namen hem gevangen. 47. Een van de omstanders trok een  zwaard, 
ging de dienaar van de  hogepriester  te lijf en sloeg hem een oor af. 48.  Jezus  
zei tegen hen: ‘U bent er met  zwaarden  en  knuppels  op uit getrokken om mij te 
arresteren, alsof ik een misdadiger ben! 49. Dagelijks was ik bij jullie in de tempel 
om onderricht te geven, en toen hebben jullie me niet gevangengenomen; maar 
dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten gaan.’ 50. Toen lieten allen 
hem in de steek en vluchtten weg. 51. Een jongeman, die alleen een  linnen  kleed 
aanhad, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, 
52. liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. 

Jezus  verhoord en verloochend.
53.  Jezus  werd meegevoerd naar het huis van de  hogepriester  om te worden 
voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en  schriftgeleerden  kwamen daar 
bijeen. 54.  Petrus  volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis 
van de  hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan 
het vuur.
55. De hogepriesters en het hele  Sanhedrin  probeerden iemand een 
getuigenverklaring tegen  Jezus  te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter 
dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet; 56. want hoewel veel mensen 
een valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. 
57. Toen kwamen er een paar met de volgende valse verklaring: 58. ‘We hebben 
hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en 
in drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ 
59. Maar ook op dit punt waren de getuigenverklaringen niet afdoende. 60. De  
hogepriester  stond op en vroeg  Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch 
wat deze getuigen zeggen?’ 61. Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen 
vroeg de  hogepriester  hem: ‘Bent u de  messias, de Zoon van de Gezegende?’ 
62.  Jezus  zei: ‘Dat ben ik, en u zult de  Mensenzoon  aan de rechterhand van de 
Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 63. De  
hogepriester  scheurde zijn  kleren  en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen 
nodig? 64. U hebt de godslastering gehoord; wat is uw oordeel?’ Allen oordeelden 
dat hij schuldig was en de  doodstraf  verdiende. 65. Toen begonnen sommigen 
hem te bespuwen; ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en 
zeiden tegen hem: ‘Profeteer nu maar!’, en ook de dienaren onthaalden hem op 
vuistslagen.

Zingen Lied HH 191: 1
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
 in deze zee verzinken mijn gedachten:
 o liefde die, om zondaars te bevrijden,
 zo zwaar moest lijden.



Verkondiging

Zingen Lied HH 602
Liefde was het, onuitputt’lijk,
liefd’ en goedheid, eind’loos groot.
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil zijn bloed vergoot.
Komt, laat ons zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd’ en dankensstof.
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel zijnen lof.

Paasproject en kinderlied

Gebeden: Dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de diaconie                                             
             2e collecte bestemd voor het jeugdwerk

Zingen Lied HH 380
Jezus vol liefde, 
U wilt ons leiden. 
Wij prijzen U als onze Heer. 
Kom met uw kracht o Heer, 
en vul ons tot uw eer, 
kom tot uw doel 
met ieder van ons.

Maak ons een volk Heer, 
heilig en rein, dat U Heer, 
volkomen steeds toegewijd zal zijn. 

Zegen (3x amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing & Onderhoud kerkelijke gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond om 19.00 uur   
voorganger is ds. A.H. van Veluw 

(jongerendienst)

Woensdag 29 maart is er weer een Vesperdienst, aanvang 19.30 uur

Rijd als Heerser door de velden,
Jezus in uw grote kracht.
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht.
Voor uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in ’t niet.
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning, ziet.


